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1. зАгАльнl положЕння

1.1. Науково-методична рада !ержавного унiверситету економiки i технологiй
(нмр) с дорадчим органом, який здiйснюе монiторинг, аналiз якостi освiти, координацiю,
лланування навчально-методичноТ роботи в Унiверситетi та розробляс рекомендацiТ
вiдповiдно до вимог нацiональних та свiтових стандартiв i сучасного ринку працi.

|.2. Науково-методична рада у свотй практичнiй роботi керуеться Законом
УкраiЪи кПро вищу ocBiTy>, нак€вами та листами МОН УкраiЪи, Статутом !ержавного
унiверситету економiки i технологiй, Колективним договором мiж адмiнiстрацiею та
трудовим колективом, наказами та розпорядженнями ректора, проректорiв, а також цим
положенням.

1.3. ОСнОвною формою дiяльностi науково-методичноТ ради € iT засiдання.

2. OCHOBHI ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВО-МЕТОДИЧНОТ РАДИ ТА
ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРIВНОГО СКЛАДУ

2.1 . .Що завдань Науково-методичноТ ради н:rлежить:
2.,l .|. ВизначеннЯ лринцилiВ та процедуР забезпечення якостi вищоТ освiти;

монiторинг та перiодичний перегляд ocBiTHix програм;
2.1 .2. Аналiз результатiв оцiнювання здобувачiв вищоТ освiти, науково-

ледагогiчних i педагогiчних працiвникiв закладу вищоТ освiти;
2,1.з. Надання рекомендацiй щодо забезпечення пiдвищення квалiфiкацiТ

ледагогiчних, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв; забезпечення наявностi
необхiдниХ pecypciB для органiЗацiТ освiтнЬого процеСу, у томУ числi самостiйноТ роботи
здобувачiв, за кожною освiтньою лрограмою;

2.1.4. Розроблення рокомендацiй щодо забезпечення функцiонування
lнформацiйних систем для ефективного управлiння ocBiTH iM llроцесом;

2.1,5. Вивчення лроблем, пов'язанних iз дотриманням академiчноТ доброчесностi
працiвниками закладiв вищот освiти та здобувачами вищот освiти, у тому числi створення i
забезлечення функцiонування ефективноТ системи запобiгання та виявлення академiчного
плагiату; iнших процедур i заходiв.

2.1.6. Розроблення рекомендацiй щодо поширення й iмплементацiТ в освiтнiй
процес Унiверситету зарубiжного досвiду кращих практикiв унiверститетськот освiти.

2.|.7. Внесення пропозицiй щодо затвердження плану заходiв з монiторингу якостi
ocBiTHboT дiяльностi та якостi вищоТ освiти на навчzIJ,Iьний piK.

2.1.8. Координацiя науково-методичноТ роботи в навчzIльно-наукових iнститутах,
на факультетах i кафедрах.

2.1 .9. Розгляд та погодження проектiв нових нормативних документiв, Що
регламентують органiзацiю та змiст навчulльно-методичного забезпечення, пiдготовка
рекомендацiй щодо ix удосконалення.

2.1.10. Розгляд питань з iнiцiативи ректорату та Вченот ради Унiверситеry щодо
органiзацiйного, методичного рiвня освiтнього процесу та наукове його забезпечення на
конкретних кафедрах, факультетах, у навчально-наукових iнститутах i пiдготовка
висновкiв про ii вiдповiднiсть установленим вимогам.

2.1 .||, Надання роз'яснень, тлумачень, консультацiй щодо застосування
нормативних документiв з навчально-методичноТ роботи.

2.1 .\2. Внесення пропозицiй щодо вдосконалення системи внутрiшнього
забезпечення якостi в Унiверситетi з урахуванням HoBiTHix ocBiTHix технологiй,
розроблення рекомендацiй щодо його концепту.rльного розвитку та лроцедурного
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вдосконiцення.
2.|.1з. Внесення пропозицiй щодо розвитку сертифiкацiйних програм в

Унiверситетi та формування ocBiTHix компонентiв для вiльного вибору здобувачами вищоТ
освiти.

2.1.14, ВнОСення пропозицiй щодо графiку органiзацiТ освiтнього лроцесу в
Унiверситетi.

2.1.15. Внесення пропозицiй щодо формату проведення занять.
2.1 .16. Надання експертних висновкiв щодо нових ocBiTHix компонентiв в ocBiTHix

програмах та навч€lль}lих планах.
2.1 .l7. Погодження ocBiTHix програм з урахуванням обов'язковоТ попередньоТ ix

експертизи у I_{eHTpi менеджменту якостi освiти.
2.1.18. РОЗГЛяд та схвiulення проектiв навчzlльних планiв;попередньо узгоджених з

I {eHTpoM менеджменту якостi освiти.
2.1,19. Розгляд та рекомеНдацiя до ДрУку/погодження до використання навчально-

методичних посiбникiв/лосiбникiв для самостiйнот роботи здобувачiв вищот освiти та
дистанцiйногО навчання, електронних KypciB на ocBiTHix платформах лiцензiатiв,
конспектiв лекцiй/практи кум iв/методичних вказiвоrс/рекомендацiй/ робоч их програм,
СИЛабуСiв ocBiTHix компонентiв iнших друкованих навч€цьно-методичних лраць.

2.1 .20. Розробка рекомендацiй щодо вдосконалення навчально-методичного
забезлечення дисципл iH.

2.|.2l. ФОрмУвання пролозицiй для активiзацiТ застосування в ocBiTHboMy процесi
iнновацiйних методiв навчання, сучасних технiчних засобiв та лрограмних продуктiв.

2.1.22. Розробка iHcTpyMeHTiB для досягнення програмних результатiв навчання.
2.2. Голова Науково-методичноТ ради здiйснюе TaKi функцiТ:
- органiзовуе роботу Науково-методичнот ради та головуе на iT засiданнях;
- вносить лропозицiТ на засiдання Науково-методичноТ ради щодо розлодiлу

обов'язкiв мiж членами ради.
- затверджуе регламенти засiдань Науково-методичноТ ради;
- логоджуе порядок денний засiдань Науково-методичноТ ради;
- ЗаПРОШУС в разi необхiдностi фахiвцiв для участi в роботi Науково-методичноТ

ради;
- предстаВляе Науково-методичну раду у вiдносинах з головою ВченоТ ради,

ректоратом, iншими дорадчими органами Унiверситету, структурними пiдроздiлами
Унiверситету та Радою студентського самоврядування;

- дас доручення з органiзацiйних питань заступнику голови Науково-методичноТ
ради, секретарю Науково-методичноТ ради, головам груп експертiв;

- здiйснюс iншi повноваження, передбаченi цим Положенням.
За вiдсутностi голови Науково-методичноТ ради його повноваження здiйснюе

заступник голови НМР.
2.З. Секретар Науково-методичноТ ради здiйснюе TaKi функцiТ:
- складас проекти регламенту засiдань Науково-методичноТ ради;
- формуе порядок денний засiдань Науково-методичноТ ради;- iНфОРМУС членiв Науково-методичноТ ради про проведення чергових та

позачергових засiдань Ради та доведення до ix вiдома порядку денного;
- органiзовус пiдготовку засiдань та iнших заходiв, що проводяться Науково-

МеТОДИЧНОЮ РаДОЮ, Явку ix учасникiв та надсилання Тм необхiдних матерiалiв;
- ВеДе ПРОТОКОЛи Засiдання Науково-методичноТ ради та облiк присутнiх на

засiданнях НМР;
- готус витяги з протоколiв засiдання Науково-методичноТради;
- контролю€ виконання рiшень Науково-методичнот ради та забезпечення членiв

НМР i запрошених осiб необхiдними документами та матерiалами;
- здiйснюе iншi повноваження, передбаченi цим Положенням.



3. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОТ РАДИ

3.1. .Що складу Науково-методичноТ ради входять за посадами: в.о. лроректора з
науково-ледагогiчноТ та навчzulЬноТ роботИ, деканиlдИректори НН[, представники I-{eHTpy
менеджментУ якостi освiти, I{eHTpy студентських комунiкацiй, Ради студентського
самоврядування, здобувачi вищот освiти, лредставники кафедр, як правило, гаранти
ocBiTHix програм.

З,2. ПеРСОнальний склад Науково-методичноТ ради Унiверситету оновлюеться на
лочатку кожного навчсLпьного року, затверджуеться наказом ректора.3.3. З метою органiзацiйноТ пiдтримки роботи Науково-методичноТ ради в
загальному lТскладi можуть утворюватися групи експертiв (робочi групи).

створення (лiквiдацiя) грул експертiв, ix кiлькiсть, назви, предмет вiдання та строк
повноважень визначае рiшення Науково-методичноТ ради.

ПРаВОВИй Статус груп екслертiв НМР визначено роздiлом 8 цього Положення.

4. оргАнIзАцlя роБоти нАуково-мЕтодичноI рАди

4.1. .Щiяльнiсть Науково-методичноТ ради здiйснюеться згiдно з планом роботи ради,
що складений на навчальний pik та включас литання реалiзацiт завдань, якi випливають iз
ЗаконУ УкраТнИ кПро вищу ocBiTy>, наказiв та листiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни,
рiшень та ухвал Вченот ради Унiверситету й ректорату, наказiв та розпоряджень ректора,
та в разi потреби може коригуватися й доповнюватися.

план роботи Науково-методичнот ради та розru]ад iT засiдань затверджу€ться
головоЮ НМР напередоднi першогО засiданнЯ ради В поточному навчальному роцi та
оприлюднюеться на офiцiйному сайтi Унiверситету.

4.2. Робота Науково-методичноТ ради здiйснюеться у формi:
- ЗаСiдань НМР (<круглих столiв>, конференцiй таlабо iнших заходiв за участi членiв

РаДИ) абО в режимi використання iнформацiйно-комунiкацiйних техно.погiй (електронна
лошта, форум, Microsoft TEAMS, Zооm-конференцiя тощо). На засiданнях нмр
розглядаються питання, що належать до iT компетенцiТ;

- ОРганiзацiТ роботи груп експертiв для аналiзу та вироблення рекомендацiй щодо
розв'язання конкретних питань з удосконt}лення навчzulьно- методичноТ роботи.

4.3. Засiдання Науково-методичноТ ради лроводяться, як правило, один раз на 1-2
мiсяцi та оформлюються протоколом. Протоколи пiдписують голова та секретар ради.

Засiдання ради (крiпл засiдання, що обмежу€ться розглядом литань, вичерпний
перелiк яких визначений п.6.2. Положення) € правочинним, якщо на ньому присутнi 2/3
вiд загального складу членiв Науково-методичноТ ради.

СеКРетар НМР проводить реестрацiю присутнiх членiв Науково- методичноТ ради
перед кожним засiданням ради пiд розпис.

Присутнiсть на засiданнi Науково-методичноТ ради с обов'язковою для Bcix членiв
ради, за винятком поважних причин (вiдпустка, хвороба, вiдрядження).

4.4. Рiшення Науково-методичнот ради з ycix обговорених питань ухвалюються
вiдкритим голосування бiльшiстю голосiв, мають рекомендацiйний характер та
фiксуються в протоколi, який веде секретар.

Кожен член Науково-методичноТради мае один голос.
4.5. ЗаСiдання Науково-методичноТ ради проводяться публiчно, ix може вiдвiдати

буль-який спiвробiтник Унiверситету, а також запрошенi головою ради працiвники iнших
органiзацiй та установ.yci присутнi на засiданнi нмр мають право висловлювати свою позицiю з
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обговорюваних литань, дотримуючись регламенту роботи ради.
4.6. Матерiли засiдань Науково-методичноТ ради оприлюднюються на iHTepHeT-

сторiнцi ради, створенiй на офiцiйному сайтi Унiверситету, або доводяться до членiв ради
в iнший спосiб.

5. ФормувАння порядку дЕнного нАуково-мЕтодичноi рАди

5.1. ПОРядОк денний кожного засiдання Науково-методичноТ ради формуеться
секретарем ради з урахуванням плану роботи Науково-методичноТ ради на вiдповiдний
навчальний piK, поточних пропозицiй членiв Науково- методичноТ ради та груп експертiв
нмр, завдань ректораry, подань вiд кафедр, факультетiв, навчально-наукових iнститутiв
таlабо iнших пiдроздiлiв Унiверситету (далi - суб'екти iнiцiативи).

5.2. Щля своечасного включення поточних литань до порядку денного чергового
засiдання Науково-методичнот ради суб'екти iнiцiативи зобов'язанi не пiзнiше, нiж за l0
робочих днiв до початку засiдання Науково-методичнот ради, подати секретарю ради
питання або пiдготовленнi висновки, проекти документiв на обговорення.

5.з. Проекти ocBiTHix програм, навчальнi плани) слисок проектних груп та груп
забезпечеНня ocBiTHix програМ до радИ подае керiвник IJен,гру менеджменту якостi освiти,
пiсля повноТiх перевiрки фахiвцями IJeHTpy.

5.4. Групи експертiв Нмр беруть активну участь у формуваннi порядку денного
засiдань Науково-методичнот ради шляхом реалiзацiт рiшень групи експертiв через
внесення на розгляд Ради лроектiв вiдповiдних ухвал; надання секретарю нмр
пролозицiй щодо винесення на розгляд Ради позачергових невiдкладних питань, якi е
предметом ix вiдання; лiдготовки пропозицiй щодо списку запрошених осiб, черговостi
виступ iB учасникiв засiдання.

На ДаТУ, ЩО вСтановлена Науково-методичною радою або головою Науково-
методичноТ ради, групи експертiв зобов'язанi лiдготувати висновки щодо пропозицiй,
поданих до групи експертiв, або окремих питань, якi е предметом ix вiдання. У цьому разi
питання щодо оприлюднення таких висновкiв секретар Нмр вносить до порядку денного
вiдповiдного засiдання Науково-методичноТ ради без спецiального подання вiд групи
екслертiв.

6. ОСОБЛИВОСТI ПРОВЕДЕННЯ ЗАСIДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОТ РАДИ В
РЕЖИМI ВИКОРИСТАННЯ IнФормАцIно-комунIкАцIйних тЕхнологIй

6.1. Засiдання Науково-методичноТ ради може проводитися без зборiв персон€Iльного
складу Нмр у режимi використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, зокрема за
допомогою листування електронною поштою, форумУ, конференцiй в Teams i ZooM,
тощо,

6.2. Засiдання нмР проводиться в режимi використання iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй виключно за рiшенням голови Науково-методичнот ради та в
разi, коли порядок денний Науково-методичнот ради обмежений таким перелiком питань:

- рекомендацiТ введення до навчtlльного плану дисциплiни;
- затвердження робочих навчальних програм з дисциплiн ocBiTHix ступенiв бакмавр,

магiстр;
затверджен}lя комплексу tlавчtLпьно-методичних матерiалiв до lчlагiстерськоТ

програми;
- рекомендацiТ до пiдготовки навчальноТ лiтератури;
- рекомендацiТ до видання рукопису навчальноТ лiтераr.ури;
-розгляд проектiв нормати вно-орган iзацiЙн их та м етодичн их докум eHTiB.
6.з. Yci наявнi матерiали щодо питань, визначених п.6.2. цього Положення,
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ПеРеДаЮТЬСЯ СеКРеТареМ НМР до грул експертiв НМР (за предметом вiдання) або
надсилаються (передаються) yciM членам Науково-методичноТ ради для пiдготовки
вiдповiдних висновкiв, пропозицiй та зауважень.

6.4. Рiшення Науково-методичноТ ради з питань, визначених п.6.2. цього Положення,
е ЛеГiТИМНИм, якщо в режимi використання iнформацiйно- комунiкацiйних технологiй
ШЛЯХОМ НаДСилання вiдповiдного повiдомлення на електронну скриньку секретаря НМР за
НЬОГО ПРОГОЛОСувало бiльше половини членiв НМР вiд затвердженого кiлькiсного складу
Науково-методи ч ноТ ради.

7. прАвА тА оБов,язки нАуково-мЕтодичноi рАди

7.1. Науково-методична рада мае лраво:
- iНiцiЮвати розгляд питань, що стосуються навчzцьно-методичноТ роботи, Вченою

радою Унiверситету та ректоратом;
- ПРИЙМаТИ Рiшення, що е обов'язковими для виконання BciMa членами Науково-

методичноТ ради;
- ОТРИМуВати вiД керiвникiв структурних пiдроздiлiв, викладачiв, спiвробiтникiв

УНiВеРСитету необхiднi матерiали щодо внутрiшнього ауди,гу навчiLльно-методичноТ
роботи;

- ЗаЛУчати до виконання окремих видiв методичноТ роботи викладачiв i
спiвробiтникiв Унiверситету, компетентних у вiдповiдних питаннях;

- ВНОСИТИ ПРОПОЗицiТ щодо вдосконtlлення освiтнього процесу, навчально-
м етоди чного забезпечен ня та орган iзацiТ ос BiTH ього процесу.

7,2. Члени Науково-методичноТ ради мають лраво:
- бРати участь в обговореннi литань, ухваленнi та виконаннi рiшень Науково-

методичноТ ради;
- ВНОСИТИ ПРОпОЗицiТ щодо формування порядку денного засiдань Науково-

методичноТ ради;
- вивчати поданi на розгляд ради документи до лочатку засiдання.
7.3. Члени Науково-методичноТ ради зобов'язанi:
- брати участь у роботi Науково-методичноТ ради Унiверситету та розробленнi

планiв роботи ради;
- ВиконУвати доручення голови ради (голови вiдповiдноТ групи експертiв) щодо

пiдготовки засiдань i рiшень ради;
- ВИКОНУВаТИ Рiшення, ухваленi на засiданнi Науково-методичноТ ради Унiверситету;
- сприяти пiдвищенню рiвня якостi методичноТ роботи та ocBiTHboT дiяльностi

Унiверситету.
Робота у складi Науково-методичноТ ради враховусться науково-

педагогiчним лрацiвникам Унiверситету в iндивiдуальни планах викладачiв в роздiлi
кПерелiк основних видiв органiзацiйноi роботи>.

Робота у склалi груп експертiв HN4P враховусться членам LIауково-
методичноТ ради у плануваннi ik педагогiчного навантаження.

Обсяг навантаження (у годинах на piK) за роботу в складi грул експертiв НМР
затверджуеться наказом ректора за поданням голови Науково-методичнот ради.

8. групи ЕкспЕртIв нАуково-мЕтодичноi рАди

8.1. ГРУпа експертiв Науково-методичноТ ради - орган Науково-методичноТ ради,
який формусться з членiв ради на строк, визначений рiшенням Науково-методичноТ ради,
для здiйснення навчuLпьно-методичноТ та iншоТ пов'язаноТ з нею роботи за окремими
напрямами; пiдготовки й попереднього розгляду литань, вiднесених до повноважень
Науково-методичноТ ради, виконання iнших функцiй.



8.2. .Щiяльнiсть групи експертiв НМР координус голова Науково-методичноТ ради
або його заступник.

8.3. Органiзацiя, повноваження та порядок дiяльностi грул експертiв Науково-
методичнот ради визначенi цим Положенням, iншими нормативно-правовими актами
Унiверситету та ухвалами Науково-методичноТ ради.

8.4. ГРУпи експертiв НМР будують свою роботу на принцилах: дотримання вимог
нормативно-правових aKTiB у сферi ocBiTHboT дiяльностi; гласностi; доцiльностi;
фУнкцiональностi; плановостi; науковоТ обrрунтованостi; колегiальностi; вiльного
обговорення й вирiшення питань.

8.5. ГрУпи екслертiв Науково-методичноТ ради при здiйсненнi повноважень
взасмодiють з ректоратом, навчально-науковими iнститутами, факультетами, кафедрами,
iншими структурними пiдроздiлами Унiверситету та Радою студентського
самоврядування, якi зобов'язанi сприяти групам експертiв Нмр у здiйсненнi покладених
на них ловноважень, реагувати на lx звернення та рекомендацiТ.

8.6. Члени Науково-методичноТ ради можуть бути одночасно членами рiзних груп
експертiв НМР.

Голова грули експертiв нмр, його заступник та секретар можуть бути одночасно
членами iншот групи експертiв у складi Науково-методичнот ради, але не можуть
отримувати в iншiй групi експертiв керiвний статус (бути головою, заступником,
секретарем).

8.7. Голова, його заступник, секретар групи експертiв НМР можуть бути за рiшенням
Науково-методичноТ ради вiдкликанi у зв'язку з ix незадовiльною роботою; унаслiдок
iнших обставин, що унеможливлюють виконання ними cBoix обов'язкiв.

8.8. Пiсля вiдкликання члена Науково-методичнот ради з посади голови, заступника
голови або секретаря грули експертiв BiH може залишатися членом цiсТ групи екслертiв,
якщо Науково-методичною радою не лрийнято iнше рiшення.

8.9. Без прийняття про це окремого рiшення Науково-методичноТ ради здiйснюеться:
- виключення зi складу вiдповiднот групи експертiв iT члена, якщо BiH бу"

виключений зi складу Науково-методичнот ради Унiверситету на лiдставi подання
вiдповiдного завiдувача кафедри (директора навчzulьно-наукового iнституту, декана
факультету, голови РСС, завiдувача I-{МЯо, керiвника структурного пiдроздiлу);

- включення до складу вiдповiдноТ групи експертiв нмР на вакантне мiсце
працiвника Унiверситету' що був включений до складу Науково-методичнот ради
УНiверситету на лiдставi подання вiдповiдного завiдувача кафедри (директора навчально-
наукового iнституту, декана факультету, голови РСС, завiдувача цмяО , керiвника
структурного пiдроздiлу).

8.10. ГРУпа експертiв НМР лiквiдуеться в разi повного виконання покладених на неТ
завдань, про що виноситься вiдповiдне рiшення Науково-методичноТ ради.

8. 1 1. Групи експертiв Науково-методичноТ ради:
- здiйснюють планування свосТ роботи;
- проводять збiр та аналiз iнформацiТ з питань, що нмежать

експертiв, органiзовують зустрiчi з цих питань, у тому числi на
методичноТ ради;

до повноважень груп
засiданнях Науково-

готуютЬ питання на розгляд Науково-методичноТ ради вiдповiдно до предмета ix

- ГОТУЮТЬ пРОпозицiТ щодо порядку денного засiдань Науково-методичноТ ради;
- надають висновки з питань, що переданi Тм на розгляд Науково-методичною радою

(або головою Науково-методичнот ради) або що нuшежать до предмета ix вiдання;
розглядають звернення, що надiйшли до грули експертiв;

- звiтують про пiдсумки своеТдiяльностi Науково-методичнiй радi;
- розробляють проекти програм, рекомендацiй, роз'яснень, ухвaLл Науково-

методичнот ради, положень та iнших нормативних документiв Унiверситету з питань, що
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нatлежать до предмета iх вiдання;
- ЗДiЙСнюють полереднiй розгляд та пiдготовку висновкiв i пропозицiй щодо

проектiв нормативних документiв Унiверситету, якi BHeceHi на розгляд Науково-
методичноТ ради;

- здiйснюють доопрацювання за дорученням Науково-методичнот ради окремих
нормативних документiв Унiверситету;

- уЗагirльнюють зауваження i пропозицiТ, що надiйшли до розроблених проектiв
нормативних документiв Унiверситету.

8.12. Формами роботи груп експертiв НМР с засiдання в групах експертiв, якi
можуть проводитися як (круглi столи>, конференцiт таlабо iншi заходи за участю членiв
ГРУПИ екСпертiв або за допомогою iнформацiЙно-комунiкацiйних технологiй (електронна
пошта, чат, форум, ZООМ-конференцiя тощо).

8.13. Група експертiв НМР мае лраво:
- ВНОСИТИ ПРОпОзицiТ Й поправки до проектiв нормативних документiв Унiверситету

з питань, що € предметом вiдання групи експертiв та якi BHeceHi на розгляд Науково-
методичноТ ради ректоратом, Вченою радою унiверситету тощо;

- клопотати перед головою Нмр щодо включення до складу групи експертiв iнших
НаУКОВО-Педагогiчних працiвникiв Унiверситету, спiвробiтникiв структурних пiдроздiлiв
та iнших фахiвцiв за ix згодою;

- залучати до роботи в групу експертiв представникiв Ради студентського
самоврядування;

- отримувати вiд труктурних пiдроздiлiв Унiверситету необхiднi
документи для забезлечення дiяльностi групи екс epTiB Нмр вiдповiдно до

голови

пtатерiали й
предмlету iТ

вiдання;
- звертатися з питань, що с предметом lx вiдання, до ректорату, голови Науково-

методичноТ ради та Ради студентського самоврядування.
8.14. Групи експертiв НМР мають особливi повноваження щодо:
- УЧаСТi В рОзробленнi проектiв програм, методичних рекомендацiй, роз'яснень,

yxBzUI, положень та iнших нормативних документiв Унiверситету з питань, що належать
до предмета вiдання групи експертiв, з подальшим внесенням ik на розгляд Науково-
методичноТ ради;

- РОЗГЛЯДУ (внутрiшнього аудиту Й аналiзу) нормативно-методичних та
органiзацiйних документiв Унiверситету (або 'ix проектiв) з питань, що нiчIежать до
предмета вiдання групи експертiв нмр, та подавати своТ зауваження й пропозицiТ до них
на розгляд Науково-методичноТ ради;

- ПiДГОТОВКИ експертних висновкiв з окремих питань, якi належать до предмета
вiдання групи експертiв НМР;

- ПОДаННЯ На РОЗГЛЯД Науково-методичноТ ради у строки, встановленi радою,
висновкiв, рекомендацiй та пропозицiй з питань, що належать до предмета вiдання групи
експертiв.

8.15. Засiдання у грулах експертiв НМР можуть проводитися з
груп}r експертiв НМР або за дорученням Науково-методичноТ ради.

на засiданнях групи експертiв Нмр обговорюються питання, що нirлежать до
предмета iT вiдання.

ЗаСiДання групи експертiв НМР проводяться в перiод мiж засiданнями Науково-
методичноТ ради.

ГОЛОСУВаНня на засiданнi групи екслертiв НМР здiйснюеться членами групи
еКСПеРТiв НМР особисто й вiдкрито. Кожний член групи експертiв НМР мае один голос.

8.16. Голова групи експертiв НМР:
- органiзовус роботу групи експертiв НМР та головус на iT засiданнях;
- вносить пропозицiт на засiдання групи експертiв Нмр щодо розподiлу обов'язкiв

мiж членами групи експертiв НМР;
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- ЗабезЛечуе складання плану роботи групи експертiв НМР (за необхiдностi);
- Забезпечуе складання розкладу засiдань групи експертiв НМР з урахуванням

кtulендарного розкладу роботи Науково-методичноТ ради, доручень Науково-методичноТ
ради, голови Науково-методичноТ ради, стану пiдготовки питань до розгляду;

- ОРГанiЗОвУс iнформування членiв грули експертiв НМР про проведення засiдання
грули експертiв НМР та порядок денний;

- ЗаПРОШУе в разi необхiдностi фахiвцiв для участi в роботi групи експертiв НМР;
- представля€ групу експертiв Нмр у вiдносинах з головою та заступниками голови

науково-методичнот ради' iншими грулами екслертiв Науково-методичнот ради,
СТРУКТУрними пiдроздiлами Унiверситету та Радою студентського самоврядування;

- органiзовуе пiдготовку звiту про роботу групи експертiв НМР;
- ДОпОвiДае Науково-методичнiй радi про роботу групи екслертiв НМР, iнформуе про

позицiю групи експертiв НМР щодо питань, розглянутих на lТзасiданнях;
- ДаС ДОРУЧеННЯ З ОРГанiзацiЙних питань заступнику голови групи екслертiв НМР та

секретарю групи експертiв НМР;
- робить повiдомлення, якi стосуються дiяльностi групи експертiв НМР;
- здiйснюе iншi повноваження, передбаченi цим Положенням.
8.17. Секретар групи експертiв НМР:
- органiзоВуе пiдготоВку засiданЬ та iншиХ заходiв, що проводяться групою екслертiв

НМР, явку iT учасникiв та надання Тм необхiдних матерiалiв;
- КОНТРОЛЮ€ ВИКОНаННЯ Рiшень групи експертiв НМР та забезпечення членiв групи

експертiв НМР, запрошених осiб необхiдними документами й матерiалами;
- контролюс виконання лланiв роботи групи експертiв НМР.

9. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення кпро Науково-методичну раду) набувас чинностi згiдно з наказом
ректора.

9.2. Науково-методична рада створюсться або наказом ректора за
рiшенням ВченоТ ради Унiверситету.

9.3. Змiни та доповнення до Положення розглядаються i затверджуються Вченою
радою Унiверситету. Змiни та доповнення до Положення набувають чинностi за наказом
ректора Унiверситету.

ПОГОДЖЕНО

на засiданнi науково-методичноТ ради 25.01.2023 року (протокол Nч 7)

Голова науково-методичноТ ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчiшьноТ роботи

Начал ьник юридичного вiддiлу

Завiдувач Щентру менеджменту якостi освiти

в. орлов

/ о. слIсАрЕнко

о.смАглюк
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